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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของความรุนแรงทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ และทางด้านเพศ
จากการถูกท�ำร้ายจากคูส่ มรสของผูป้ ว่ ยจิตเวชหญิง และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดความรุนแรงในคูส่ มรส
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชที่
เข้ารับการรักษาที่แผนกจิตเวชทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 127 ราย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยตอบชุดแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
และแบบประเมินความรุนแรงในคู่สมรส Index of spouse abuse (ISA) ฉบับแปลภาษาไทย เครื่องมือ
นี้ใช้ประเมินความรุนแรงของการถูกท�ำร้าย
ผลการศึกษา ความชุกของความรุนแรงจากคู่สมรสที่กระท�ำต่อผู้ป่วยจิตเวชหญิง มีมากถึงร้อยละ 44.9
โดยพบความรุนแรงทางด้านร่างกาย ร้อยละ 16.5 ความรุนแรงทางด้านจิตใจ ร้อยละ 37.8 และความรุนแรง
ทางด้านเพศ ร้อยละ 19.6 ผู้ป่วยที่เผชิญความรุนแรงสองด้านขึ้นไปมีร้อยละ 15 พบความรุนแรงทางด้าน
ร่างกายร่วมกับทางด้านจิตใจร้อยละ 17 และพบว่าเกิดความรุนแรงทั้งสามด้านร้อยละ 16 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยโรค major depressive disorder มากที่สุด โดยมีจ�ำนวน 37 ราย (ร้อยละ 29.1) ในกลุ่มนี้พบ
ความรุนแรงร้อยละ 38.6 และรองลงมาคือ generalized anxiety disorder 33 ราย (ร้อยละ 26) พบความ
รุนแรงร้อยละ 21.1 schizophrenia 14 ราย (ร้อยละ 11) และ panic disorder 10 ราย (ร้อยละ 7.9%)
ตามล�ำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่
ระดับอายุของภรรยา อาชีพของภรรยา การใช้สารเสพติดของสามี การเล่นการพนันของสามี ภรรยาเคย
ถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก สามีเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก ภรรยาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อนและ
สามีเคยอยูใ่ นครอบครัวทีม่ คี วามรุนแรงมาก่อน โดยเมือ่ น�ำปัจจัยทัง้ 8 ปัจจัยไปวิเคราะห์ตอ่ ด้วย Multiple
logistic regression พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรงมากสุดคือ อาชีพของภรรยาที่ไม่ได้
ท�ำงาน อายุของภรรยาช่วง 40-49 ปี และสามีเคยอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน
สรุป การศึกษาครั้งนี้พบความชุกของความรุนแรงทางด้านจิตใจสูงที่สุด รองลงมาคือทางด้านเพศและ
ทางด้านร่างกาย พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดความรุนแรง ตามล�ำดับคือ อาชีพของภรรยาทีไ่ ม่ได้
ท�ำงาน อายุของภรรยาช่วง 40-49 ปี และสามีเคยอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน
ค�ำส�ำคัญ ความรุนแรงในคู่สมรส โรคจิตเวช ปัจจัยเสี่ยง
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ABSTRACT
Objective : To study the prevalence of physical abuse, mental abuse, and sexual abuse among
women with mental illnesses, and factors associated with intimate partner violence.
Method : A cross-sectional descriptive study was conducted. The participants were 127 female
who received treatment in the Psychiatry Department at Thai Army Hospital in 2018. All
participants self-administered questionnaires, including demographic data and intimate
partner violence assessment form, index of spouse abuse (ISA) in the Thai version.
Results : The prevalence of intimate partner violence among women with mental illnesses was
44.9%, which 16.5% was physical abuse, 37.8% was mental abuse, and 19.6% was sexual
abuse. Patients who have violence more than one aspect of abuse were 15% and found that
17% encountered physical abuse together with mental abuse, 16% encountered with all 3
aspects of abuse. The highest prevalence was found in major depressive disorder (37 patients;
29.1%, in this group found violence abuse of 38.6%, followed by 33 patients with generalized
anxiety disorder (26%), in this group found violence abuse of 21.1%, 14 patient with
schizophrenia (11%) and 10 patients with disorder (7.9%). Factors that significantly
associated with intimate partner violence were consisted of 8 factors, which were wife’s age,
wife’s occupation, husband’s substance addiction, husband’s gambling addiction, wife who
had been victims of childhood abuse, husband who had been victims of childhood abuse,
wife who had been in abusive family, and husband who had been in abusive family. When
analysing all 8 factors with multiple logistic regression, it is found that the most influential
factors are unemployed wife, wife’s age between 40-49 years old, and a husband who had
been in the abusive family.
Conclusion : Intimate partner violence has been increasing comparison to previous studies.
This study found that the highest prevalence of violence is mental abuse, followed by sexual
abuse, and physical abuse respectively, it is found that the most influential factors are
unemployed wife, wife’s age between 40-49 years old, and a husband who had been in the
abusive family.
Keywords : intimate partner violence, mental illnesses, risk factors
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บทน�ำ

สถานการณ์ในประเทศไทยพบข้อมูลการกระ
ท�ำความรุนแรงต่อสตรีเป็นจ�ำนวนมาก และนับวันจะ
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรสจัดเป็น
ปั ญ หาสั ง คมและปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) ทีท่ ำ� การศึกษาจากหลายๆ ประเทศมีความ
รุนแรงในเพศหญิงเพิ่มขึ้น รายงานเป็นความชุกตลอด
ชีวิตพบความรุนแรงทางด้านร่างกาย ความรุนแรงทาง
ด้านเพศหรือมีทั้งสองอยู่ในช่วงร้อยละ 15-711 และพบว่า
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
โรคทางจิตเวช2,3,4 สาเหตุที่เพศหญิงที่ป่วยเป็นโรคทาง
จิตเวชตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าเพศหญิง
ทัว่ ไป อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยคือ มีประวัตถิ กู ท�ำร้าย
ในวัยเด็ก การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด หรือมี
ปัญหาความบกพร่องทางด้านความคิด สติปญ
ั ญา การ
รับรู้ การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้
ความสามารถในการประเมินอันตรายเสียไป มีปัญหา
ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม และความสามารถในการ
ตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาบกพร่ อ งไป3,5-7 และยั ง พบว่ า
เหตุผลทีผ่ หู้ ญิงทีได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงไม่ได้
ร้องขอความช่วยเหลือหรือหย่าร้างจากคู่สมรสคือ กลัว
จะเสี ย ความสั ม พั น ธ์ กั ง วลเกี่ ย วกั บ บุ ต ร ขาดการ
สนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน กลัวจะเกิดความ
อับอาย กลัวจะสูญเสียหน้าที่การดูแลบุตรถ้าหย่าร้าง
และเพราะความรักความผูกพันจึงหวังว่าคูส่ มรสจะเกิด
การเปลีย่ นแปลง9 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการ
ศึกษาวิจัยในต่างประเทศมีหลายงานวิจัยท�ำการศึกษา
ถึงความรุนแรงจากคูส่ มรสทีก่ ระท�ำต่อผูป้ ว่ ยจิตเวช ช่วง
ปี ค.ศ. 1996-2015 พบว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกวินิจฉัยว่า
เป็น major depressive disorder, schizophrenia,
schizoaffective หรือ bipolar disorder มีความชุกของ
การเกิดความรุนแรงในคู่สมรสอยู่ในช่วงร้อยละ 21-70
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และภายหลั ง ที่ มี ศึ ก ษาในช่ ว งปี ค.ศ. 2008 พบว่ า
ความชุกของความรุนแรงในคู่สมรสที่ป่วยเป็นโรคทาง
จิตเวชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15-924,6 จะเห็นได้ว่าความ
รุนแรงในคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชในต่างประเทศนั้นมี
มากขึ้น และงานวิจัยก็เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการศึกษาความ
รุนแรงจากคูส่ มรสที่กระท�ำต่อผู้ปว่ ยจิตเวชโดยตรง การ
ศึกษาครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบความชุกของและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงจากคู่สมรสที่กระท�ำต่อผู้ป่วยจิตเวชหญิง
เพื่อให้เกิดแนวทางการให้การช่วยเหลือ วางแผนการ
ดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในคูส่ มรส
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความรุนแรง ทาง
ด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ และทางด้านเพศ จากการ
ถูกท�ำร้ายโดยคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง และเพื่อ
ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้าย
โดยคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง

วิธีการศึกษา

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
(cross-sectional descriptive study) เพื่อหาความชุก
และความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย (predictive correlation)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษานี้คือผู้ป่วยหญิงที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีโรคทางจิตเวช (psychotic disorder,
mood disorder, substance use disorder, anxiety
disorder, personality disorder และโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ
ตาม DSM-5 criteria ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกจิตเวช
ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลทหารแห่ง
หนึ่ ง ช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2561 จ� ำ นวน 127 ราย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มประชากรมาท�ำการศึกษา
(Inclusion criteria) คือ ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัย
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ว่าเป็นโรคทางจิตเวชมีอายุ 18-65 ปี มีการพักอาศัยอยู่
ด้ ว ยกั น กั บ สามี ใ นลัก ษณะสามีภ รรยาจดหรือ ไม่จด
ทะเบียนสมรส ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เกณฑ์ในการคัด
เลือกกลุ่มประชากรออกจากการศึกษา (Exclusion
criteria) คือ ผู้ป่วยหญิงที่มีโรคทางจิตเวชหรืออาการ
ทางกายที่อยู่ในช่วงโรคก�ำเริบจนส่งผลต่อการให้ข้อมูล
ผู้ป่วยหญิงที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจยั ทัง้ นีง้ านวิจยั ได้ผา่ นการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์
ทหารบก หมายเลขงานวิจัยเลขที่ R004q/61 1
ขนาดตัวอย่าง (sample size) ในการศึกษานี้
จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง แต่การศึกษาของ Jonas และคณะ9 พบว่า
ความชุกของการเกิดความรุนแรงในคู่สมรสของผู้ป่วย
จิตเวชหญิง ร้อยละ 27.8 โดยมีรายละเอียดในการ
ค�ำนวณดังนี้
n =
=
= 157.36
= 158
ดังนัน้ ต้องใช้ตวั อย่างจ�ำนวนอย่างน้อย 158 ราย
หมายเหตุ
n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องใช้ศึกษา
P = ความชุกของเกิดความรุนแรงในคู่สมรส
คนไข้จิตเวชหญิง เท่ากับ 27.8%
Q = 1-P
d = ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดค่าความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับ
ได้ไม่เกิน 7% ของความชุกที่พบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความ
ชุกของความรุนแรงจากคู่สมรสกระท�ำต่อผู้ป่วยจิตเวช
และปัยจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลของ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษา ได้แก่อายุของทัง้
สามี แ ละภรรยา ระยะเวลาในการอาศั ย อยู ่ กั บ สามี
จ� ำ นวนบุ ต ร การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ต ่ อ เดื อ นของ
ครอบครั ว การใช้ ส ารเสพติ ด การเล่ น การพนั น
ประสบการณ์การถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก และประวัตเิ คยอยู่
ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อนทั้งของสามีและ
ภรรยา
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรุนแรง index of
spouse abuse (ISA) สร้ า งขึ้ น โดย Hudson &
Mcintosh แปลเป็นไทยโดย นันทนา ธนาโนวรรณใช้เป็น
มาตรฐานอ้างอิง (reference standard) ในหลาย
ประเทศมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่เฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา แต่ใช้ในสเปน เม็กซิโก เยอรมัน บราซิล
แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เครื่องมือนี้ใช้ประเมินความรุนแรง
ของการถูกท�ำร้าย มีจ�ำนวน 30 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อ
ที่ประเมินความรุนแรงทางกาย (ISA-P) จํานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทางจิตใจ (ISA-E) จํานวน
18 ข้อ คะแนนเต็ม 90 คะแนน และทางเพศ (ISA-S)
จํานวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใช้มาตรวัด
แบบลิเคอทสเกล (Likert scale) ลักษณะค�ำถามเป็น
แบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เคย) ถึง 5
(เป็ น ประจ� ำ ) การแปลผลคิ ด จาก ความกว้ า งของ
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด/จ�ำนวน
ระดับ
= 5-1/5 = 0.8
คะแนน 1.00-1.79 หมายถึง ไม่พบความรุนแรง
ในคู่สมรส
คะแนน 1.80-2.59 คะแนน พบความรุนแรงใน
คู่สมรสนานๆ ครั้ง
คะแนน 2.60-3.39 คะแนน พบความรุนแรงใน
คู่สมรสเป็นครั้งคราว
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คะแนน 3.40-4.19 คะแนน พบความรุนแรงใน
คู่สมรสบ่อยๆ
คะแนน 4.20-5.00 คะแนน พบความรุนแรงใน
คู่สมรสเป็นประจ�ำ
ตัวอย่างเช่น ข้อ 4 และข้อ 21 เป็นหัวข้อเรื่อง
ความรุนแรงทางเพศ ข้อ 4 ได้ 2 คะแนน ข้อ 21 ได้ 4
คะแนน เราจะค� ำ นวณโดยการหาค่ า เฉลี่ ย คื อ
(4+2)/2=3 คะแนน ซึ่งหมายความว่าอาสาสมัครรายนี้
ได้รบั ความรุนแรงทางเพศ = 3 แปลผล ว่ามีความรุนแรง
เป็นครั้งคราว เป็นต้น
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้มกี าร หาค่าความเทีย่ ง
ของเครื่ อ งมื อ โดยน� ำ ไปทดสอบกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างก่อนหน้านี้ และพบค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคของเครือ่ งมือ เท่ากับ
0.93 ใช้เวลาในการท�ำแบบสอบถามทั้งหมดประมาณ
40 นาที
แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตอบแล้ ว จากผู ้ เ ข้ า
ร่วมวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเข้ารหัสไว้ไม่มี
การระบุชื่อ-นามสกุล ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความลับของผู้เข้าร่วมงาน
วิจัยและผู้ป่วยทั่วไป
ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และ
บันทึกในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA/
MP 12 จากนั้นน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ในการอธิ บ าย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป
ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (means) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ค่ า มั ธ ยฐาน (median) และค่ า
percentile 25-percentile 75 (IQR)
- ใช้สถิติ chi-square test หรือ Fisher’s exact
test เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ป็นข้อมูล
เชิงกลุ่ม categorical data และใช้สถิติ independent
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t-test หรือ Mann-Whitney U test ในกรณีที่เป็นข้อมูล
ต่อเนื่อง continuous data ระหว่าง 2 กลุ่ม
- ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก multiple
logistic regression เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา รายได้ การใช้สารเสพติด
การเล่นการพนัน ประสบการณ์ถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก
สัมพันธภาพในชีวิตคู่และการที่เคยอยู่ในครอบครัวที่มี
ความรุนแรงมาก่อน ว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดความ
รุนแรงในคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง โดยพิจารณาที่
ระดับนัยส�ำคัญ p < 0.05

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาเป็นผูป้ ว่ ยจิตเวชหญิงทีศ่ กึ ษาทีเ่ ข้า
มารับการรักษาทัง้ แบบผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยในทีแ่ ผนก
จิตเวชโรงพยาบาลทหารแห่งหนึง่ ในช่วงปี 2561 จ�ำนวน
127 คนพบว่ามีโรค major depressive disorder
มากสุด 37 ราย (ร้อยละ 29.1%) และรองลงมาคือ
generalized anxiety disorder 33 ราย (ร้อยละ 26)
schizophrenia 14 ราย (ร้อยละ 11) และ panic
disorder 10 ราย (ร้อยละ 7.9) ตามล�ำดับ โดยกลุ่มที่
พบความรุนแรงในคูส่ มรสมากสุดคือกลุม่ ทีป่ ว่ ยเป็นโรค
major depressive disorder 22 ราย (ร้อยละ 38.6) และ
รองลงมาคือ generalized anxiety disorder 12 ราย
(ร้อยละ 21.1)
อายุของผู้เข้าร่วมงานวิจัยอยู๋ในช่วง 40-49 ปี
มีจำ� นวน 45 ราย (ร้อยละ 35.4) พบว่ามีจำ� นวนมากกว่า
ช่วงอายุอื่นๆ และพบความรุนแรงร้อยละ 45.6 ซึ่ง
มากกว่าช่วงอายุอนื่ ๆ ค่าเฉลีย่ อายุของผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
ในกลุ่มที่มีความรุนแรงอยู่ที่ 43.68 ±9.29 ปี อายุของ
สามีช่วง 40-49 ปี มีจ�ำนวน 49 ราย (ร้อยละ 38.6)
มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และพบความรุนแรงร้อยละ 40.3
ซึ่งมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ โดยค่าเฉลี่ยอายุของสามีกลุ่ม
ที่พบความรุนแรงอยู่ที่ 43.57± 10.91 ปี
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ระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ สามี 1-5 ปี
มีจ�ำนวนมากที่สุด 34 ราย (ร้อยละ 26.8) รองลงมาคือ
ที่ระยะเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่า 20 ปี จ�ำนวน 33 ราย
(ร้อยละ 26) โดยกลุ่มที่อาศัยอยู่ด้วยกันมากกว่า 20 ปี
พบความรุ น แรงในคู ่ ส มรสมากสุ ด จ� ำ นวน 15 ราย
(ร้อยละ 26.3) ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ยกันและ
พบความรุนแรงคือ 15.16 ± 9.87 ปี ระดับการศึกษาของ
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ระดับปริญญาตรี พบมากสุด โดยมี
จ�ำนวน 47 ราย (ร้อยละ 37%) และเป็นกลุ่มที่พบความ
รุนแรงมากสุดร้อยละ 45.6 ระดับการศึกษาของสามีที่
พบความรุนแรงมากที่สุด อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยมี
จ�ำนวน 55 ราย (ร้อยละ 43.3)
พบว่าอาชีพของผู้เข้าร่วมงานวิจัย อยู่ในกลุ่มที่
รับราชการมากสุด 35 ราย (ร้อยละ 27.6) รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง 33 ราย (ร้อยละ 26) กลุม่ ทีพ่ บความรุนแรง
มากสุดคืออาชีพรับราชการ 21 ราย (ร้อยละ 36.8) อาชีพ
ของสามีพบว่ารับราชการมากสุด 50 ราย (ร้อยละ 39.4)
รองลงมาคืออาชีพธุระกิจส่วนตัว/อิสระ 37 ราย (ร้อยละ
29.1) โดยกลุม่ ทีพ่ บความรุนแรงมากสุดในกลุม่ สามีคอื
อาชีพรับราชการ 22 ราย (ร้อยละ 38.6)
พบว่ารายได้ต่อเดือนของครอบครัวที่เข้าร่วม
งานวิจัย เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001-50,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 55.1 โดยเศรษฐานะส่วนใหญ่พอใช้ไม่มี
เงินเก็บและไม่พอใช้มีหนี้สินเท่าๆ กัน
การใช้สารเสพติดและการเล่นการพนันในภรรยา
พบว่าร้อยละ 90.6 และ 93.7 ตามล�ำดับ ในขณะที่สามี
พบว่ามีการใช้สารเสพติดร้อยละ 37.8 และไม่ใช้รอ้ ยละ
62.2 โดยกลุ่มที่ใช้สารเสพติดพบว่ามีความรุนแรงเกิด
ขึ้นถึงร้อยละ 56.1 และสามีไม่เล่นการพนันมีมากถึง
ร้อยละ 87.4
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย จ�ำนวนร้อยละ 21.3 มีประวัติ
เคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก ในกลุม่ นีพ้ บความรุนแรงเกิดขึน้
ร้อยละ 36.8 ส่วนสามีทเี่ คยมีประวัตถิ กู ท�ำร้ายในวัยเด็ก
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พบว่ามีจ�ำนวนร้อยละ 12.6 ในกลุ่มนี้พบความรุนแรง
ร้อยละ 22.8 โดยทัง้ ในภรรยาและสามีทเี่ คยมีประวัตอิ ยู่
ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน พบว่าเกิดความ
รุ น แรงในคู ่ ส มรสมากถึ ง ร้ อ ยละ 45.6 และ 35.1
ตามล�ำดับ เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจาก
คูส่ มรสของผูป้ ว่ ยจิตเวชหญิง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
พบทั้ ง หมด 8 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ระดั บ อายุ ข องภรรยา
(p=0.023), อาชีพของภรรยา (p=0.026), การใช้สาร
เสพติดของสามี (p<0.001), การเล่นการพนันของสามี
(p=0.002), ภรรยาเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก (p<0.001),
สามีเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก (p=0.002), ภรรยาเคยอยู่
ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน (p<0.001) และ
สามี เ คยอยู ่ ใ นครอบครั ว ที่ มี ค วามรุ น แรงมาก่ อ น
(p<0.001) (ตารางที่ 1)
จากตารางที่ 2 พบความชุกของความรุนแรง
จากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง
ในจ�ำนวนผูป้ ว่ ยหญิงทัง้ สิน้ 127 ราย ได้รบั ความรุนแรง
จากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรส 57 ราย (ร้อยละ 44.9)
โดยได้รบั ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 21 ราย (ร้อยละ
16.5) พบว่ า มี ก ารเกิ ด ความรุ น แรงอยู ่ ใ นช่ ว งความ
รุนแรงนานๆ ครัง้ จ�ำนวน 17 ราย (ร้อยละ 13.4) และเกิด
ความรุนแรงเป็นครัง้ คราวจ�ำนวน 4 ราย (3.1%) มีผปู้ ว่ ย
ได้รบั ความรุนแรงทางด้านจิตใจจ�ำนวน 48 ราย (ร้อยละ
37.8) แบ่งเป็นการเกิดความรุนแรงนานๆ ครั้งจ�ำนวน
36 ราย ร้อยละ (28.3) เกิดความรุนแรงเป็นครั้งคราว
จ�ำนวน 10 (ร้อยละ 7.9) และเกิดความรุนแรงบ่อย
จ�ำนวน 2 ราย (1.6) พบความรุนแรงทางด้านเพศจ�ำนวน
25 ราย (ร้อยละ 19.6) แบ่งเป็นการเกิดความรุนแรง
นานๆ ครั้งจ�ำนวน 14 ราย (11.0) เกิดความรุนแรงเป็น
ครั้งคราวจ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 3.9) เกิดความรุนแรง
บ่อยจ�ำนวน 4 ราย (ร้อยละ 3.1) และเกิดความรุนแรง
เป็นประจ�ำจ�ำนวน 2 ราย (ร้อยละ 1.6)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

Prevalence of Intimate Spouse Violence among Female Patients with
Mental Illnesses

Rapeeporn Weingkum et al.

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชหญิงและคู่สมรส
ข้อมูลทั่วไป
อายุภรรยา (ปี)
≤ 29
30-39
40-49
≥ 50
Mean±S.D.
Median (IQR)
อายุสามี (ปี)
≤ 29
30-39
40-49
≥ 50
Mean±S.D.
Median (IQR)
ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันกับสามี
≤5
6-10
11-15
16-20
>20
Mean±S.D.
Median (IQR)
บุตรกับสามีคนปัจจุบัน
มี
ไม่มี
จ�ำนวนบุตรกับสามีคนปัจจุบัน
0
1
2
3
4
บุตรกับสามีคนก่อน
มี
ไม่มี
จ�ำนวนบุตรกับสามีคนก่อน
0
1
2
3
9

Total (n=127)
n
%

2

ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้าย
พบความรุนแรง (n= 57) ไม่พบความรุนแรง (n=70)
n
%
n
%

13
10.2
34
26.8
45
35.4
35
27.6
43.57±10.91
42 (37-50)

2
3.5
17
29.8
26
45.6
12
21.1
43.68±9.29
42 (37.5-49.0)

11
15.7
17
24.3
19
27.1
23
32.9
43.49±12.13
41.50 (34.75-51.25)

11
8.7
23
18.1
49
38.6
44
34.6
46.23±10.55
45 (39-55)

2
3.5
13
22.8
23
40.4
19
33.3
46.56±9.15
45 (39-53)

9
12.9
10
14.3
26
37.1
25
35.7
45.96±11.63
46.50 (38.5-56.0)

34
26.8
21
16.5
19
15.0
20
15.7
33
26.0
15.36±11.75
13 (5-23)

12
21.1
11
19.3
11
19.3
8
14.0
15
26.3
15.16±9.87
14 (6-23)

22
31.4
10
14.3
8
11.4
12
17.1
18
25.7
15.53±13.16
11.50 (3.75-23.25)

81
46

63.8
36.2

39
18

68.4
31.6

42
28

60.0
40.0

46
34
35
10

36.2
26.8
27.6
7.9
1.6

18
18
17
3
1

31.6
31.6
29.8
5.3
1.8

28
16
18
7
1

40.0
22.9
25.7
10.0
1.4

28
99

22.0
78.0

13
44

22.8%
77.2

15
55

21.4
78.6

99
15
9
3
1

78.0
11.8
7.1
2.4
0.8

44
7
4
2
0

77.2
12.3
7.0
3.5
0

55
8
5
1
1

78.6
11.4
7.1
1.4
1.4
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p-value
0.023*

0.917 T
0.207

0.750 T
0.519

0.526 M
0.326
0.624F

0.852
0.975F
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ระพีพร เวียงค�ำ และคณะ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชหญิงและคู่สมรส (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อายุภรรยา (ปี)
ระดับการศึกษาของภรรยา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
ระดับการศึกษาของสามี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพของภรรยา
ไม่ได้ท�ำงาน
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
อาชีพของสามี
ไม่ได้ท�ำงาน
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รายได้ตอ่ เดือนของครอบครัว (บาท)
ไม่เกิน 10,000
10,001-20,000
20,001-50,000
มากกว่า 50,001
เศรษฐานะ
พอใช้มีเงินเก็บ
พอใช้ไม่มีเงินเก็บ
ไม่พอใช้
หนี้สิน
มี
ไม่มี
การใช้สารเสพติดของภรรยา
ใช้

Total (n=127)
n
%

ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้าย
พบความรุนแรง (n= 57) ไม่พบความรุนแรง (n=70)
n
%
n
%

16
37
23
47
4

12.6
29.1%
18.1
37.0
3.1

3
18
8
26
2

5.3
31.6
14.0
45.6
3.5

13
19
15
21
2

18.6
27.1
21.4
30.0
2.9

15
24
21
55
12

11.8
18.9
16.5
43.3
9.4

5
10
9
29
4

8.8
17.5
15.8
50.9
7.0

10
14
12
26
8

14.3
20.0
17.1
37.1
11.4

29
2
33
22
35
6

22.8
1.6
26.0
17.3
27.6
4.7

17
0
12
6
21
1

29.8
0
21.1
10.5
36.8
1.8

12
2
21
16
14
5

17.1
2.9
30.0%
22.9
20.0
7.1

10
2
24
37
50
4

7.9
1.6
18.9
29.1
39.4
3.1

5
0
10
19
22
1

8.8
0
17.5
33.3
38.6
1.8

5
2
14
18
28
3

7.1
2.9
20.0
25.7
40.0
4.3

8
26
70
23

6.3
20.5
55.1
18.1

3
10
34
10

5.3%
17.5
59.6
17.5

5
16
36
13

7.1
22.9
51.4
18.6

29
49
49

22.8
38.6
38.6

9
22
26

15.8
38.6
45.6

20
27
23

28.6
38.6
32.9

49
78

38.6
61.4

25
32

43.9
56.1

24
46

34.3
65.7

12

9.4

8

14.0

4

5.7
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p-value
0.023*
0.104

0.565

0.026*

0.788

0.822

0.168

0.270
0.111
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชหญิงและคู่สมรส (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อายุภรรยา (ปี)
ไม่ใช้
การใช้สารเสพติดของสามี
ใช้
ไม่ใช้
การเล่นการพนันของภรรยา
เล่น
ไม่เล่น
การเล่นการพนันของสามี
เล่น
ไม่เล่น
ภรรยาเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก
เคย
ไม่เคย
สามีเคยท�ำร้ายในวัยเด็ก
เคย
ไม่เคย
ภรรยาเคยอยู ่ ใ นครอบครั ว ความ
รุนแรง
เคย
ไม่เคย
สามีเคยอยูใ่ นครอบครัวความรุนแรง
เคย
ไม่เคย
การวินิจฉัย
schizophrenia
Schizophrenia+ Substance use
schizoaffective
Schizoaffective+ Substance use
Major depressive disorder
adjustment disorder
Persistent depressive disorder
Generalized anxiety disorder
Panic disorder
Bipolar disorder
Substance use disorder
โรคอื่นๆ

Total (n=127)
n
%

ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้าย
พบความรุนแรง (n= 57) ไม่พบความรุนแรง (n=70)
n
%
n
%

115

90.6

49

86.0

66

94.3

48
79

37.8
62.2

32
25

56.1
43.9

16
54

22.9
77.1

8
119

6.3
93.7

4
53

7.0
93.0

4
66

5.7
94.3

16
111

12.6
87.4

13
44

22.8
77.2

3
67

4.3
95.7

27
100

21.3
78.7

21
36

36.8
63.2

6
64

8.6
91.4

16
111

12.6
87.4

13
44

22.8
77.2

3
67

4.3
95.7

35
92

27.6
72.4

26
31

45.6
54.4

9
61

12.9
87.1

23
104

18.1
81.9

20
37

35.1
64.9

3
67

4.3
95.7

14
4
1
1
37
7
4
33
10
8
3
5

11.0
3.2
0.8
0.8
29.1
5.5
3.2
26.0
7.9
6.3
2.4
3.9

4
2
1
0
22
0
2
12
7
4
3
0

7.0
3.5
1.8
0
38.6
0
3.5
21.1
12.3
7.0
5.3
0

10
2
0
1
15
7
2
21
3
4
0
5

14.3
2.9
0
1.4
21.4
10.0
2.9
30.0
4.3
5.7
0
7.1%

p-value
0.023*
<0.001*
1.000
0.002*
<0.001*
0.002*
<0.001*

<0.001*

p-value from Chi-Square test, F = p-value from Fisher’s Exact Test, M = p-value from Mann-Whitney U Test, T= Independent
t-test, * Significant at the 0.05 level
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ระพีพร เวียงค�ำ และคณะ

ตารางที่ 2 ความชุกของความรุนแรงในแต่ละประเภท
n

ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้าย
พบความรุนแรง
ไม่พบความรุนแรง
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย
ไม่พบความรุนแรง
ความรุนแรงนานๆ ครั้ง
ความรุนแรงเป็นครั้งคราว
ความรุนแรงทางด้านจิตใจ
ไม่พบความรุนแรง
ความรุนแรงนานๆ ครั้ง
ความรุนแรงเป็นครั้งคราว
ความรุนแรงบ่อยครั้ง
ความรุนแรงทางด้านเพศ
ไม่พบความรุนแรง
ความรุนแรงนานๆ ครั้ง
ความรุนแรงเป็นครั้งคราว
ความรุนแรงบ่อยครั้ง
ความรุนแรง
ไม่พบความรุนแรง
1 ด้าน
2 ด้าน
3 ด้าน

เมื่อน�ำปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วย
จิตเวชหญิงไปวิเคราะห์ multiple logistic regression
ต่อเพื่อดูอิทธิพลของแต่ละตัวแปร เมื่อควบคุมปัจจัย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้คงที่ โดยจะบอกเป็นขนาดของความ
สัมพันธ์ คือค่า OR พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
รุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวช
หญิง ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ระดับอายุของภรรยา อาชีพ
ของภรรยา และสามีเคยอยูใ่ นครอบครัวทีม่ คี วามรุนแรง
มาก่อน (ตารางที่ 3)
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านระดับอายุของภรรยา
โดยควบคุมปัจจัยอืน่ ๆ ให้คงที่ พบว่ากลุม่ ภรรยาทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง
จากการถูกท�ำร้ายจากคูส่ มรสเป็น 19.54 เท่า เมือ่ เทียบกับ
กลุ่มภรรยาที่มีช่วงอายุ ≤ 29 ปี (OR =19.54, 95%CI
=1.59-201.76, p=0.013) ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านอาชีพ
ของภรรยา โดยควบคุมปัจจัยอื่นๆ ให้คงที่ พบว่ากลุ่ม

394

Total (n=127)

%

57
70

44.9
55.1

106
17
4

83.5
13.4
3.1

79
36
10
2

62.2
28.3
7.9
1.6%

102
14
5
6

80.3
11.0
3.9
4.7

70
29
19
9

55.1
22.8
15.0
7.1

ภรรยาที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีโอกาสเสี่ยงที่
จะเกิดความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสเป็น
10.60 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มภรรยาที่มีอาชีพธุรกิจส่วน
ตัว/อาชีพอิสระ (OR =10.60, 95%CI =1.23-91.48,
p=0.032) และกลุม่ ภรรยาทีไ่ ม่ได้ทำ� งาน+นักเรียน จะมี
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจาก
คู่สมรสเป็น 23.85 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มภรรยาที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ (OR =19.54, 95%CI
=2.54-224.08, p=0.006) เมือ่ พิจารณาปัจจัยด้านสามี
เคยอยูใ่ นครอบครัวทีม่ คี วามรุนแรงมาก่อน โดยควบคุม
ปัจจัยอื่นๆ ให้คงที่ พบว่ากลุ่มภรรยาที่มีสามีเคยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
เกิ ด ความรุ น แรงจากการถู ก ท� ำ ร้ า ยจากคู ่ ส มรสเป็ น
8.23 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มภรรยาที่สามีไม่เคยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน (OR =8.23, 95%CI
=1.00-67.75, p=0.0499) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง (n=127)
Factor
อายุภรรยา (ปี)
≤ 29
30-39
40-49
≥ 50
อาชีพของภรรยา
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ไม่ได้ท�ำงาน+นักเรียน
อื่นๆ
การใช้สารเสพติดของสามี
ใช้
ไม่ใช้
การเล่นการพนันของสามี
เล่น
ไม่เล่น
ภรรยาเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก
เคย
ไม่เคย
สามีเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก
เคย
ไม่เคย
ภรรยาเคยอยู่ครอบครัวความรุนแรง
เคย
ไม่เคย
สามีเคยอยู่ครอบครัวความรุนแรง
เคย
ไม่เคย
*Significant at the 0.05 level

Adj. OR

95%CI

p-value

reference
10.54
19.54
7.58

0.92
1.89
0.64

121.38
201.76
90.19

0.059
0.013*
0.109

reference
10.60
1.04
23.85
1.77

1.23
0.13
2.54
0.06

91.48
8.38
224.08
54.54

0.032*
0.971
0.006*
0.745

2.25
reference

0.62

8.09

0.215

7.34
reference

0.79

68.20

0.080

15.63
reference

1.64

149.33

0.017

3.34
reference

0.24

47.21

0.372

1.59
reference

0.27

9.44

0.609

8.23
reference

1.00

67.75

0.0499*

จากปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัย พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเกิดความรุนแรงในคู่สมรสมากที่สุดคือ อาชีพของ
ภรรยากลุ่มที่ภรรยาที่ไม่ได้ท�ำงานและเป็นนักเรียน
ระดับอายุของภรรยา ระหว่าง 40-49 ปี และสามีเคยมี
ประวัติอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงมาก่อน ตาม
ล�ำดับ

รูปภาพที่ 1 ได้แสดงประเภทความรุนแรงในคู่
สมรสของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชหญิ ง แบบแผนภู มิ ว งกลม
พบความรุนแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียว 2 ราย
(ร้อยละ 4) ความรุนแรงทางด้านจิตใจอย่างเดียว 20 ราย
(ร้อยละ 35) และความรุนแรงทางด้านเพศอย่างเดียว
7 ราย (ร้อยละ 12) พบผู้ป่วยที่มีความรุนแรง 2 ด้านคือ
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ความรุนแรงทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจร่วมกัน
10 ราย (ร้อยละ 17), ความรุนแรงทางด้านจิตใจร่วมกับ
ความรุนแรงทางด้านเพศ 9 ราย (ร้อยละ 16) โดยที่ไม่
พบความรุนแรงทางด้านร่างกายที่เกิดร่วมกับทางด้าน
เพศ และพบความรุนแรงทางด้านร่างกายร่วมกับทาง
ด้านจิตใจและทางด้านเพศ 9 ราย (ร้อยละ 16) เมื่อรวม
ความรุนแรง โดยแยกเป็นทางด้านร่างกาย ทางด้าน

ระพีพร เวียงค�ำ และคณะ

จิตใจและทางด้านเพศ พบว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยหญิงที่ได้
รับความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรส 57 ราย
(ร้อยละ 44.9) โดยได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกาย
21 ราย(ร้อยละ 16.5) ได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจ
48 ราย (ร้อยละ 37.8) และความรุนแรงทางด้านเพศ
25 ราย (ร้อยละ 19.6)

ภาพที่ 1 ประเภทของความรุนแรงและความถี่ในคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง

วิจารณ์

จากการศึ กษานี้เป็นการศึกษา ความชุกของ
ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วย
จิตเวชหญิง จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 127 ราย ศึกษา
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า จากผลการศึก ษานี้
สอดคล้องกับหลายงานวิจยั ก่อนหน้าในต่างประเทศของ
Howard LM และคณะ4 ทีไ่ ด้รวบรวมงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาใน
ช่วงปี 2008 พบว่าความชุกของความรุนแรงในคู่สมรส
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ทีป่ ว่ ยเป็นโรคทางจิตเวชเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 15-92
ส่วนการศึกษาของ Jonas และคณะ9 พบว่าเกิดความ
รุนแรงในคู่สมรสในผู้ป่วยจิตเวชผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ
27.8 นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของ Khalifeh
และคณะ10 ทีท่ ำ� การศึกษาแบบ cross-sectional study
ในผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชจ� ำ นวน 300 ราย พบความชุ ก
ความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชหญิงร้อยละ 27 และความ
รุนแรงทางด้านเพศเป็นร้อยละ 10 ซึ่งน้อยกว่าการผล

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

Prevalence of Intimate Spouse Violence among Female Patients with
Mental Illnesses
การศึกษาครัง้ นีท้ พี่ บว่าความชุกของของความรุนแรงใน
คูส่ มรสเพิม่ มากขึน้ คาดว่าความชุกของความรุนแรงใน
คู่สมรสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมาจากการที่ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการและกล้าเปิดเผยข้อมูลมากขึน้ และมีหน่วยงานที่
เปิดกว้างให้การช่วยเหลือจากความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ 11
ส่วนความชุกทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจเนือ่ งมาจากช่วงเวลา
ท�ำการศึกษาที่ต่างกันและสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของกลุ่มประชากรที่ศึกษา4
ในการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชหญิ ง ที่ เ ข้ า
มารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกจิ ต เวช พบว่ า มี โ รค major
depressive disorder มากสุด 37 ราย (ร้อยละ 29.1)
และรองลงมาคือ generalized anxiety disorder 33
ราย (26%) schizophrenia 14 ราย (ร้อยละ 11) และ
panic disorder 10 ราย (ร้อยละ 7.9) ตามล�ำดับ โดย
กลุ่มที่พบความรุนแรงในคู่สมรสมากสุดคือกลุ่มที่ป่วย
เป็นโรค major depressive disorder 22 ราย (ร้อยละ
38.6) และรองลงมาคือ generalized anxiety disorder
12 ราย (ร้อยละ 21.1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Kylee Trevillion และคณะ12 ที่เป็นการศึกษาแบบ
systematic review และ Meta-Analysis พบว่าผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ามีความชุกของความรุนแรงทีเ่ กิดจากคูส่ มรส
ในผู้หญิงเป็น 35.3 และโรควิตกกังวล พบความชุกของ
ความรุนแรงในผู้หญิงเป็นร้อยละ 27.6 ที่พบว่าโรค
ซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมากกว่าโรคอื่นอาจมาจาก
การที่ผู้ป่วยมีปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์ และ
ความวิตกกังวลซึ่งส่งผลกระทบต่อ รูปแบบความคิด
การปรับตัว การตอบสนองต่อคนรอบข้าง และความ
สามารถในการตัดสินใจบกพร่องไป3,6-8
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาในลั ก ษณะ
cross-sectional study พบผู้ป่วยป่วยโรคซึมเศร้าและ
โรควิตกกังวลแล้วเกิดความรุนแรงในคู่สมรสตามมา
อาจไม่สามารถบอกว่าได้แน่ชัดว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรค
ทางจิตเวชก่อนแล้วค่อยท�ำให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน

Rapeeporn Weingkum et al.

คู่สมรสตามมา หรือ เกิดปัญหาความรุนแรงในคู่สมรส
ก่ อ นแล้ ว ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคทางจิ ต เวชตามมาภายหลั ง
เนือ่ งจากยังมีอกี หลายงานวิจยั ทีท่ ำ� การศึกษาทีแ่ ตกต่าง
กั น ไปจากงานวิ จั ย นี้ เ ช่ น Isabelle Ouellet-Morin
และคณะ13 พบว่า ความรุนแรงในคูส่ มรสมีผลแล้วท�ำให้
เกิด new onset depression เกิดโรคทางจิตเวชขึ้นมา
ภายหลัง
การศึ กษานี้ พบว่ า ปั จ จั ยที่ มีความสั มพั น ธ์ กับ
ความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วย
จิ ต เวชหญิ ง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ พ บทั้ ง หมด
8 ปัจจัย ได้แก่ ระดับอายุของภรรยา (p=0.023), อาชีพ
ของภรรยา (p=0.026), การใช้สารเสพติดของสามี
(p<0.001), การเล่นการพนันของสามี (p=0.002),
ภรรยาเคยถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก (p<0.001), สามีเคยถูก
ท�ำร้ายในวัยเด็ก (p=0.002), ภรรยาเคยอยูใ่ นครอบครัว
ทีม่ คี วามรุนแรง (p<0.001) และสามีเคยอยูใ่ นครอบครัว
ที่มีความรุนแรง (p<0.001) เมื่อน�ำทั้ง 8 ปัจจัยไป
วิเคราะห์ multiple logistic regression ต่อเพือ่ ดูอทิ ธิพล
ของแต่ละตัวแปร ควบคุมปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้คงที่
โดยพิจารณาปัจจัยด้านระดับอายุของภรรยา ปัจจัยด้าน
อาชีพของภรรยา ปัจจัยด้านสามีเคยอยูใ่ นครอบครัวทีม่ ี
ความรุนแรง มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดความรุนแรงจาก
การถู ก ท� ำ ร้ า ยโดยคู ่ ส มรส สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ส่วนใหญ่กอ่ นหน้านี6-8
้ ทีพ่ บว่าสาเหตุทผี่ หู้ ญิงทีป่ ว่ ยเป็น
โรคทางจิตเวชตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่า
ผู้หญิงทั่วไป อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยคือ มีประวัติ
ถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด
หรือมีปญ
ั หาความบกพร่องทางด้านความคิด สติปญ
ั ญา
การรับรู้ การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่
ท� ำ ให้ ค วามสามารถในการประเมิ น อั น ตรายเสี ย ไป
มี ป ั ญ หาด้ า นการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม และความ
สามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาบกพร่องไปตามมา
และการศึกษาของ Tanya Abramsky และคณะ14 ที่
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ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดความรุนแรงในคูส่ มรส
พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความรุนแรงในคู่
สมรส คือ ดื่มแอลกอฮอล์ มีประสบการณ์ในวัยเด็กถูก
ท�ำร้ายร่างกาย และเกิดในครอบครัวทีม่ คี วามรุนแรงต่อ
กัน อีกทั้งยังพบว่าความรุนแรงในคู่สมรสจะยิ่งเพิ่มขึ้น
เมื่อทั้งผู้หญิงและคู่ของเขามีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
การศึกษานี้มีจุดแข็งคือเป็นการศึกษาแรกใน
ประเทศไทยทีห่ าความความชุกของความรุนแรงจากการ
ถูกท�ำร้ายจากคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิงและหา
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ความรุ น แรงใน
คูส่ มรสโดยการสัมภาษณ์จากภรรยาโดยตรง ท�ำให้เห็น
ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นชัดเจนและให้การช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดความรุนแรงได้เลยหลังท�ำแบบสอบถามพบ
มีความรุนแรงเกิดขึน้ โดยการให้คำ� ปรึกษา ท�ำจิตบ�ำบัด
เยียวยาทางด้านจิตใจเบือ้ งต้น ให้คำ� แนะน�ำป้องกันการ
ถูกกระท�ำซ�้ำ และแนะน�ำกับผู้ป่วยที่ถูกกระท�ำว่ามี
องค์กรที่สามารถให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูก
กระท�ำรุนแรงได้ ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดระดับความ
รุนแรงในคู่สมรสนั้นใช้ index of spouse abuse: ISA
ปัจจุบันใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง (reference standard)
ในหลายประเทศมี ค วามแตกต่ า งทาง วั ฒ นธรรม
ไม่ เ ฉพาะในสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ใ ช้ ใ นสเปน เม็ ก ซิ โ ก
เยอรมัน บราซิล แคนาดา จีน ญี่ปุ่น และแบ่งประเภท
ความรุนแรง อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือ ขนาด
ตัวอย่างค่อนข้างน้อย ไม่สามารถเก็บขนาดตัวอย่างได้
ครบตามที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากผู้ป่วยหญิงที่เข้ามารับ
การรักษาทีแ่ ผนกจิตเวช โรงพยาบาลทหารส่วนมากไม่มี
สามีหรือเคยมีแต่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ไม่ได้อาศัยอยู่
ร่วมกันภายใน 1 ปีทผี่ า่ นมา และในกรณีทมี่ คี สู่ มรส การ
ที่ผู้ป่วยจิตเวชหญิงให้สัมภาษณ์และท�ำแบบประเมิน
ความรุ น แรงในคู ่ ส มรสอาจต�่ ำ กว่ า ความเป็ น จริ ง
เนื่องจากวัฒนธรรมทางสังคม และหน้าที่การงาน ซึ่ง
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มองว่าการโดนกระท�ำความรุนแรงเป็นเรื่องน่าอับอาย
ท�ำให้ไม่เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง
อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบ
cross-sectional study ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเฉพาะช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่า
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นหลั ง ซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ของ
cross-sectional study ดังนั้นข้อมูลที่ได้ควรพิจารณา
ก่อนน�ำไปใช้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท�ำการศึกษาแบบ
ระยะยาวและเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ทั้ ง ด้ า นความชุ ก ของความรุ น แรง
ประเภทต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
การเกิดความรุนแรงในคู่สมรส หรืออาจจะท�ำงานวิจัย
เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ป่วยจิตเวชหญิงกับ
ผู ้ ห ญิ ง ทั่ ว ไปพบความรุ น แรงในคู ่ ส มรสแตกต่ า งกั น
อย่ า งไร รวมทั้ ง ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงใน
ทัง้ สองกลุม่ และอาจท�ำงานวิจยั เพิม่ เติมหาความรุนแรง
ในคู่สมรสจากผู้ป่วยจิตเวชชายว่าได้รับกระท�ำความ
รุนแรงจากฝ่ายหญิงหรือไม่เพราะผู้กระท�ำความรุนแรง
ก็สามารถพบมาจากฝ่ายหญิงได้เช่นเดียวกัน
จากผลการศึกษานี้ ท�ำให้เราสามารถน�ำข้อมูลที่
ได้คือปัจจัยเสี่ยงที่พบใช้ประเมินความรุนแรงในผู้ป่วย
ได้ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น และถ้ า มี น โยบายทุ น จ� ำ กั ด
ก็สามารถท�ำให้เรารณรงค์ตามกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความ
รุนแรงได้ตรงกลุ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนช่วงอายุ
และโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็น และสามารถน�ำปัจจัยเสีย่ งทีพ่ บท�ำ
แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงได้ในอนาคต อีกทั้ง
ยังทราบว่าผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชได้รับความ
รุนแรงในด้านต่างๆ ทีค่ สู่ มรสเป็นผูก้ ระท�ำไม่นอ้ ยไปกว่า
ผูห้ ญิงทัว่ ไป จึงไม่ควรมองข้ามปัญหาด้านความรุนแรง
ในผู้ป่วยจิตเวช15,16 เพราะในผู้ป่วยจิตเวชอาจมีปัญหา
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ดังกล่าวซ่อนอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยหรือร้องขอควร
ช่วยเหลือได้ ผลที่ตามมาอาจท�ำให้โรคจิตเวชที่ผู้ป่วย
เป็นไม่ดีขึ้น ท�ำให้การรักษาและผลของการรักษาไม่ได้
ผลดีเท่าที่ควร ดังนั้นในสถานพยาบาลทุกแห่งควรมี
แบบแผนนโยบายการช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลที่ เ หมาะสม
จิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึง
ความส�ำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว มีการ
ประเมิ น คั ด กรองความรุ น แรงในคู ่ ส มรส ให้ ค วามรู ้
การป้องกันการเกิดความรุนแรง การถูกกระท�ำซ�้ำ และ
มีขนั้ ตอนการช่วยเหลือทีช่ ดั เจนมีมาตรฐาน เพือ่ ทีจ่ ะได้
สามารถเข้าไปช่วยเหลือภรรยาได้ทันท่วงที

สรุป

ความชุกของความรุนแรงจากการถูกท�ำร้ายจาก
คู ่ ส มรสของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชหญิ ง พบมี จ� ำ นวนมากและ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับประเภทความ
รุนแรงนั้นพบว่าผู้ป่วยได้รับ ความรุนแรงทางด้านจิตใจ
สูงที่สุด รองลงมาคือทางด้านเพศและทางด้านร่างกาย
งานวิจัยนี้พบความชุกของความรุนแรงทางด้านจิตใจ
สูงที่สุด รองลงมาคือทางด้านเพศและทางด้านร่างกาย
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด ความรุ น แรง
ตามล�ำดับคือ อาชีพของภรรยาที่ไม่ได้ท�ำงาน อายุของ
ภรรยาช่ ว ง 40-49 ปี และสามีเคยอยู่ในครอบครั ว
ที่มีความรุนแรงมาก่อน
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